
  بوسيله جمهوری اسالمی ايران را60ی قتل عام زندانيان سياسی دهه
!افشاء و محکوم نمائيم   

بار زندانيان سياسی توسط رژيم سرمايه داری جمهوری بيست و هفت سال از اولين و بيست سال از کشتار خون 
رقی در برگزاری سالگرد اين در اين سالها عالرغم تالش و کوشش نيروهای راديکال و مت. گذرداسالمی ايران می

.   کشتار و افشاء چهره پليد رژيم، هنوز تمامی ابعاد و زوايای اين جنايت هولناک به اندازه کافی روشن نشده است
ارعاب وترور، سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام يکی از روش های شناخته شده رژيمهای ارتجاعی و حاميان 

. بسط و گسترش جنبش های راديکال و انقالبی استامپرياليستی شان برای جلو گيری از  
رژيم جمهوری اسالمی تحت پوشش جنگ و دفاع ازميهن . های تاريخ ايران استترين دوره يکی ازسياه60دهه 

ضربات مهلکی بر تمامی احزاب و سازمانها ونيروها ی سياسی وارد آورده و هزاران نفراز آزاديخواهان و مدافعين 
.ش کارگری را دستگير و به حبس های طويل المدت و شکنجه و اعدام محکوم کردسوسيالسم و جنب  
را با ) صلح با عراق  ( 598خميني  قطع نامه  . وقوع پيوست در دورۀ خاصی از تاريخ ايران  به67اما کشتار سال 

 مدت يك دهه تكرار وعده هايي  آه براي حفظ بيضه اسالم و دفاع از  سرمايه به. نوشيدن جام زهر پذيرفته بود
هاي اجتماعي و اقتصادي رنج مي برد و همزمان جناح جامعه از بحران. ميكرد با رسوايي و شكست روبروشده بود

 آه مطالبات مردم  پيوستیوقوع م بهیو اين همه در حال.  درگير بودند قدرتیهاي مختلف مدافع سرمايه  در دعوا
.در حال بروز و افزايش بود  

لي وارد  بحران سياسي دامنگير مي شد آه مسئله  زندان و زنداني سياسي مطرح و  ياد آور سال هاي  رژيم در حا
توانست محوري براي تبليغ، تشجيع و سازمان يابي سياه  آشتار و سرآوب بود  و پايداري زندانيان سياسي مي

دام، شكنجه و آشتار زندانيان ، نتوانسته عالوه بر اين رژيم علي رغم يك دهه اع. آارگران و مردم زخم خورده باشد 
 در زندان نشانه پيروزي انسان بر ايدئولوژي مرگ از طرف یمت آنان پيروز شود و وجود پايداربود بر مقاو

.جمهوري اسالمي  بود  
.ازاين روخفاشان شب پرست ضعيف ترين حلقه را برای ايجاد رعب وترس درجامعه  برگزيدند  

 آه در َشرف یچنان در بندند و يا زندانيانسر رسيده و همندانيانی که مدت محکوميتشان بهمگر می شود باور کرد ز
باره اند به يککه دارای احکام سنگين  بيش به پايان محکوميت شان باقي نمانده و يا کسانییند و يا چند ماهاآزادی

!با چند سئوال کذائی به جوخه اعدام سپرده شوند  
  مرداد 6از . ترين و بيرحمانه ترين قتل عام هاي زندانيان سياسی  شده استب  يکی ازبزرگجمهوري اسالمي مرتك

متعاقب اين آشتار،  .  خميني به قتل رسيدندیبا فتوا هزاران نفر از زندانيان سياسي 1367 شهريورماه  25ماه تا 
 براي يافتن و مالقات ی به زندانیزندان و از ی آه سالياني را از شهري به شهریتعدادي از بستگان  زندانيان سياس

.  آرده بودند، دچار سكته و مرگ شدندیشان طزندانيان  
به اين همه بايد  عارضه هاي جسمي و روحي به جا مانده از اين واقعه در ميان خانواده هاي زندانيان سياسي، و 

. افزودزخمي را آه زندانيان جان بدر برده از اين آشتار بر روح دارند نيز  
ها و نهادهاي نوپاي جنبش آارگري ايران  و سرآوب فعاالن و همراهان اين محافظت از سرمايه و حمله به  سازمان

.  بود67يكي از اهداف اصلي جنايات رژيم در آن سالها و از جمله قتل عام زندانيان در سال   60جنبش در دهه 
اي ديگر را به جنبش آارگري و زحمتكشان فتن فرصت ، فاجعهرژيم جمهوري اسالمي مي تواند هر آينه در صورت يا

.ايران تحميل آند  
داريم و خواهان ما فعاالن، آانون ها و آميته هاي پشتيبان جنبش آارگري، ياد زندانيان جانباخته را گرامي مي

 محاآمه مسببان و دست اندرآاران اين واقعه هولناك هستيم    
مااهل انتقام نيستيم،اما نه فراموش می کنيم ونه می بخشيم اما خواهان  آشكار شدن حقيقت و جلو گيري از تكرار 

 حادثه اي مشابه در ايران هستيم .
 

  67باختگان تابستان گرامی باد ياد جان
  !زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  !برچيده باد بساط ظلم و ستم واستثمار ، زندان و شکنجه واعدام
  ! داری جمهوری اسالمینابود باد رژيم سرمايه

  !گسترده تر باد اتحاد صفوف جنبشهای آزادی خواهانه و برابری طلبانه با جنبش کارگری
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:اسامی نهادها  



  com.kargar_labour@yahoo  - استراليا –  کميته همبستگی با کارگران ايران-

    org   .iran. info@workersتورنتو کانادا –  کميته حمايت از کارگران ايران-

     com.@hotmail1ghol   نروژ –  کميته دفاع از کارگران ايران-

            com.@hotmail1357     Kargarسوئيس جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی -

 fr.sstiran@yahoo -  فرانسه –  همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران-

 de.info_kargari@yahoo  - کلن –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

  _de.@yahoo2007kanoonhf فرانکفورت و حومه –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

   de.hannover@yahoo.kanon هانوفر –  کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران-

 de.komitehamburg@yahoo  -  هامبورگ – کميته همبستگی با کارگران در ايران -

   se.isask@comhem  - سوئد  کميته همبستگی کارگران ايران و-

  de.berlin_kargari@gmx -  برلين–نبش کارگری گروه همبستگی با ج-

 com.kanounhambastegi@gmail - گوتنبرگ  –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

   uk.co.ankjch@yahoo  - راغ ويسی انجمن کارگری جمال چ-

 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


